
Al sinds 1965 ontwerpt en ontwikkelt FERM elektrische handgereedschappen en accessoires 

voor de internationale markt. Inmiddels is FERM wereldwijd beschikbaar in meer dan 40 

landen en het aantal distributeurs groeit enorm. Momenteel focust FERM zich hard op het 

veroveren van een plek in het professionele segment, wij breiden ons assortiment continue 

uit en werken we hard aan de merkbeleving.     

 

Voor de uitbreiding op onze afdeling kwaliteit zijn wij op zoek naar:  

 

Junior Kwaliteitsmedewerker  
 

Als Junior Kwaliteitsmedewerker Engineer zorg je, onder leiding van de Quality Director, voor 

een optimale productkwaliteit en efficiënte voortgang in de productontwikkeling in 

samenwerking met FERM China.  

 

Wat zijn  je verantwoordelijkheden? 

- Algemene productontwikkeling (QA) en productverbeteringen om de kwaliteit van het 

FERM assortiment continue te optimaliseren door middel van gebruikerstesten, 

duurtesten en retouranalyses.   

- Advisering en ondersteuning m.b.t. productkwaliteit aan Product Management en 

Sales (o.a. sample check en vergelijkingsonderzoek concurrerende artikelen).  

- Signaleren en beheren van wettelijke eisen en richtlijnen van elektrische en 

mechanische veiligheid, ervoor zorgen dat de producten van FERM hieraan voldoen, 

met behulp van NEN-Connect en de bereidheid je hierin te verdiepen.  

- Uitbreiding van testprotocollen, het opstellen van Risico Analyses en beheer van het 

technisch dossier.  

 

Wat verwachten wij van jou?  

We zoeken een Junior Kwaliteitsmedewerker met technisch inzicht en affiniteit met klussen. 

Iemand met drive, die kan enthousiasmeren en goed kan samenwerken met verschillende 

disciplines op internationaal niveau. Iemand die accuraat en analytisch sterk is en conclusies 

durft te trekken. Je bent leergierig en hebt een goede talenkennis in woord en geschrift van 

Nederlands en Engels. Opleidingsniveau MBO. 

Wat bieden wij: 

Een uitdagende functie in een dynamische en ambitieuze organisatie, die volop in beweging is 

in een frisse en ambitieuze werkomgeving in een enthousiast team.  

 

Solliciteren naar deze functie: 

Mail je sollicitatie voorzien van CV naar l.stuurman@ferm.com, t.a.v. Laura Stuurman o.v.v. 

vacature JKM.  
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